
OPMERKINGEN EN VRAGEN N.A.V. DE ENQUETE “DE GROENE PADEN” 

Opmerking; Het is niet duidelijk welke paden als groen worden aangemerkt en welke niet.

Ons antwoord; Ja, daar zijn we het wel mee eens. Ondanks dat we in de vitrinekast, bij de 
kas, op de plattegrond de groene paden groen hebben ingekleurd, zijn er ook laantjes waar 
de bewoners hebben besloten vergroening toe te passen zonder ons op de hoogte te 
brengen. 

Ons verzoek aan iedereen is; breng ons op de hoogte zodat we dat pad kunnen toevoegen.

Opmerking; Graag een 5e bolletje toevoegen voor een neutrale keuze, het is nu eens of niet 
eens.

Ons antwoord; Dit hebben we expres gedaan omdat we zo een explicieter beeld hebben. 
Een neutrale keuze geeft ons geen minder inzicht.

Opmerking; Het is onduidelijk welke paden er mee doen want de paden worden slecht 
onkruid vrij gehouden door tuinders het lijkt wel of er meer paden mee doen
er zijn maar een paar paden die er goed uit zien, maar hier rijdt nooit een tractor.
Wel is het bij nat weer glad en is voorzichtigheid geboden bij lopen.

Ons antwoord; ja, we zijn het eens dat het niet duidelijk is welke paden mee doen. 
Op de plattegrond bij de kas zijn de groene paden groen gekleurd. Bij slecht 
onderhoud doen we een brief bij de tuinder(s) in de bus met onze aanbevelingen. Dit 
blijven we ook doen. We komen regelmatig langs gedurende het seizoen. In het 
bijzonder onkruid dat snel in het zaad schiet dient snel verwijderd te worden (paardenbloem, 
kleefkruid) en zich makkelijk via de wortels verspreid (zevenblad, winde).
Het hoofdpad wordt zo regelmatig door de tractor bereden dat voor nu besloten is om hier 
geen vergroening toe te staan. Op het hoofdpad blijft grind gestrooid. Gladheid ontstaat op 
plekken waar er aarde ligt en geen bedekking is in de vorm van groen of grind. 

Opmerking; Zelf zit ik aan het hoofdpad en heb geen groen pad!! Echter is er op de tuin maar 
een echt mooi groen onderhouden pad dat is Sanne en petri en Jannie Verbeek 

Ons antwoord; Wij hebben er over gedacht om dit pad een prijs te geven. We vinden ook dat
dit het allermooiste groene pad is en we hopen dat meer tuinders hier een voorbeeld aan 
kunnen nemen.

Opmerking; Groene paden zijn mooi, maar 1) oudere buren vinden ze gevaarlijk, ik doe 
daarom nog niet echt mee 2) mijn pad (Muizenbreek) is inderdaad ter hoogte van tuin 141 
gevaarlijk als het heeft geregend, ik weet niet waar dat aan ligt. Als jullie daar een oplossing 
voor weten, doe ik graag mee.

Ons antwoord; Aarde wordt glad, aarde met grind of groen minder. Ons advies; zorg dat er 
bedekking is, in wat voor vorm dan ook.

Opmerking; Stop ermee

Ons antwoord; De door u gegeven antwoorden in de enquête tellen net zo zwaar als de 
antwoorden van elke andere tuinder. Met andere woorden; het wordt democratisch besloten.



Opmerking; We moeten meer groene paden krijgen.

Ons antwoord; Fijn om te horen. En ook: De door u gegeven antwoorden in de enquête 
tellen net zo zwaar als de antwoorden van elke andere tuinder. Met andere woorden; het 
wordt democratisch besloten

Opmerking; Er is veel komen en gaan op het achter pad richting uitgang, kan dat ook 
vergroenen?

Ons antwoord; Alle paden behalve het hoofdpad mogen vergroenen als meer dan de helft 
van de tuinders aangrenzend aan dat pad het hierover eens zijn. Ze zullen dan samen zorg 
moeten dragen voor het verwijderen van onkruid en maaien van het gras.

Opmerking; Ik vind het idee wel leuk om te zien maar op Tuinwijck onderhouden de mensen 
het niet en dan wordt het erg onverzorgd en als het regent spekglad

Ons antwoord; Wij zouden ook graag zien dat de paden wat beter worden onderhouden. 
Spekglad worden de paden waar de aarde bloot ligt. Een oplossing is regelmatig strooien 
van graszaad.

Opmerking; De groene paden zijn voor mij moeilijk te belopen, ben al een paar keer 
weggegleden. Ook mijn kleinkind is al gevallen het is te glad zeker bij regen

Ons antwoord; Ja, het kan behoorlijk glad zijn als het regent en er is veel grond zonder grind 
of begroeiing. Blote aarde en de bruggetjes met algen zijn het meest glad.

Opmerking; Het was handig geweest even uit te leggen wat groene paden zijn. Ik vind 
groene paden heel sympathiek klinken, maar begrijp niet wat het nu precies inhoudt en wat 
de meerwaarde is. Ik heb het idee dat het lastig toegankelijke paden zijn.

Ons antwoord; U bent vast een nieuwe tuinder. Wij hebben regelmatig in de Gazet van ons 
laten horen. Als u dit na wilt lezen of eens met ons wilt praten hierover, neem dan contact op 
met de duurzaamheidscommissie. Email naar; duurzaamtuinwijck@gmail.com

Opmerking; Ik heb een kleine pilot met houtsnippers en dat zou ik graag uitbreiden. 
Houtsnippers zijn onkruid werend en daarnaast is het natuurlijk materiaal en bovendien het 
meest onderhoudsarm!

Ons antwoord; Er is besloten om op de paden vergroening toe te laten. Het maken van 
paden van houtsnippers kan op de eigen tuin. Wil je meer weten? Mail ons even op 
duurzaamtuinwijck@gmail.com

Opmerking; Meer groene paden en meer steentjes op de hoofd en secundaire paden. Zeker 
daar waar de tractor de paden beschadigd. 
Ik zit - helaas- niet aan een groen pad,

Ons antwoord; Eens, daar waar de paden beschadigd zijn en de aarde bloot ligt is het pad 
veel gladder en worden je schoenen vies. Maar we zijn natuurlijk wel heel blij met de tractor!!

Opmerking; Ik zou graag meer groene paden zien. Het oogt mooi, verzorgd, natuurlijk en het 
werkt veel beter tegen de wateroverlast. Zelf heb ik nog geen groen pad. Niet alle vragen zijn
dus van toepassing.

Ons antwoord; We zijn het volledig eens dat het natuurlijker oogt en belangrijk is tegen de 
wateroverlast. En je hebt inderdaad gelijk. Een aantal vragen is niet van toepassing als je 
geen groen pad hebt.
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Opmerking; Ik ruik nog steeds azijn en zie onkruidbestrijders bij natte modderige onkruidvrije 
paden. Dat kàn echt niet meer in deze tijd! 

Ons antwoord; Er zijn gelukkig ook veel mensen die de waarde van natuurlijk tuinieren 
inzien.

Opmerking; Een groen pad kan heel mooi zijn, goed onderhoud is dan een vereiste. Voor 
zover ik het kan beoordelen is alleen het groene pad bij de tuinen van Jannie en Petrus hoe 
onderhouden. De rest matig tot niet.

Ons antwoord; “mooi” is een relatief begrip. Wij zouden wel graag willen dat tuinders 
zorgdragen voor hun groene pad en het niet zien als iets waar ze “dus niks meer aan hoeven
doen”. Een mooi groen pad is een juweel voor het oog.

Opmerking; Om de groene paden optimaal veilig te krijgen zouden we ervoor kunnen kiezen 
een fiets/loop strook in het midden van het groene pad te houden waar (antislip) schelpen op
liggen voor de mensen die dat fijn vinden.

Ons antwoord; Dat lijkt ons onwerkbaar. Grind en schelpen komen binnen de kortste keren 
op het groen en vise versa. Bovendien is niet het groen, maar de aarde de gladde 
component.

Opmerking; Met een wandel/fietsstrook in het midden met schelpen/grint wordt het wellicht 
veilig (en acceptabel) voor iedereen.

Ons antwoord; De paden zijn te smal om hier een twee sporen beleid te voeren. Het is, 
volgens ons, onwerkbaar. Bovendien is niet het groen, maar de aarde de gladde component.
Als het gras nat is kan je er waarschijnlijk ook beter niet op fietsen. Lopen kan makkelijk.

Opmerking; Als je zelf niet aan een groen pad zit dan zijn een boel vragen n.v.t.

Ons antwoord; Inderdaad. Dit hadden we moeten communiceren omdat een aantal mensen 
dit niet begreep.

Opmerking; vergroen den parkeerplaats

Ons antwoord; Dit zou je kunnen inbrengen op de vergadering. Wellicht zou meer groen op 
de parkeerplaats een mooi idee zijn.

Opmerking; Weghalen het tuincomplex gaat er zienderogen achteruit vreselijk

Ons antwoord; Wat jammer dat u dit vindt. Wij zouden toch graag in de richting gaan van 
natuurlijk tuinieren. We timmeren met andere tuinparken hard aan de weg om überhaupt te 
mogen blijven bestaan door ons park onderdeel te laten zijn van Groen Amsterdam. Voor 
sommigen is dan een omschakeling nodig en dat kan moeilijk zijn.

Opmerking; Bij het invullen is er geen mogelijkheid om aan te geven dat iets niet van 
toepassing is. Ik hoef nl. geen groen pad te onderhouden.

Ons antwoord; Correct. Wij hebben dat niet aangegeven. Een vergissing van ons. Dit was 
niet voor iedereen duidelijk.

Opmerking; alleen het groene pad bij 93, 94 en 97 ziet er geweldig uit



Ons antwoord; Alweer de complimenten voor dit pad!! Dit is voor ons wel een aansporing om
meer ons best te doen op ons eigen groene pad… Hadden we toch een prijs moeten 
uitreiken? Misschien volgend seizoen?

Opmerking van de Commissie Duurzaamheid; we hebben een antwoord getracht te geven 
op de opmerkingen die gemaakt zijn. We hebben de opmerkingen woordelijk weergegeven 
en je ziet dan ook dat er een paar herhalingen zijn. Maar we willen het zuiver houden en 
bovendien zie je dan hoe vaak iets gezegd wordt en kunnen mensen hun eigen opmerking 
ongedeerd terugvinden. Wij pretenderen niet "het” antwoord te hebben, alleen óns antwoord.
Daarom vragen we om eventuele verdere discussie via ons email adres 
duurzaamtuinwijck@gmail.com  te laten verlopen.
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